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PROGRAMI I
PUNЁS SЁ KOMISIONIT
Për periudhën 25 maj-12 qershor 2020

Data e shqyrtimit nё
komision/ora

E hënë

Komision
pёrgjegjёs/pёr
dhёnie mendimi

-

25.05.2020

-

26.05.2020
Ora 1130

Punë në komision
(në varaësi të përfudimit të
diskutimit pranë komisionit
të ligjeve)

-Miratim i kalendarit 3-javor të punës së komisionit

Data e
shqyrtimit nё
seancё plenare

Nismёtar

-

-

-

-

-Seancë dëgjimore me Drejtorin e Policisë së Shtetit lidhur me
situatën e kriminalitetit përgjatë vitit 2019, si dhe specifikisht
zbatimin e masave të marra ndaj Covid-19, në zbatim edhe të
akteve normative të nxjerra nga qeveria.

Ora 1200

E martë

Çёshtja pёr shqyrtim

-Seancë dëgjimore me Zv.Ministrin që mbulon cësthjet e
migracionit lidhur me situatën e emigrantëve në pikat e kalimit
kufitar në periudhën e pandemisë.Masat e marra dhe zbatimi i tyre.
-Seancë dëgjimore me Zv.Ministrin që mbulon çështjet e dhunës në
familje lidhur me situatën e dhunës në familje përgjatë periudhës e
pandemisë.

Përgjegjës

- Shqyrtim i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.
10.192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të
organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet
masave parandaluese kundër pasurisë”, të ndryshuar””

-

KM

E hënë

Pëgjegjës

Seancë dëgjimore me drejtuesit e Policisë së Shtetit, Gardës së
Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme për
projektligjin “Për trajtimin financiar të punonjësve të Policisë së
Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e
Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, pas
ndërprerjes së marrëdhënieve të punës”.

-

KM

Për dhënie mendimi

Projektligji “Për Policinë e Burgjeve”.

-

KM

-

KM

-

KM

-

KM

-

KM

01.06.2020
Ora 1000

E martë
02.06.2020
Ora 1000
E mërkurë

Për dhënie mendimi
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi
Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””.

03.06.2020
Ora 1000
Punë në komision

Përgjegjës

Shqyrtim në parim i projektligjit “Kodi Ajror i Republikës së
Shqipërisë”

Punë në komision
Projektligji “Për shtetësinë”.

Përgjegjës
Punë në komision

Pëgjegjës

-Shqyrtim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.
108/2014, “Për policinë e shtetit”, të ndryshuar””

(në varaësi të përfudimit të
diskutimit pranë komisionit
të ligjeve)
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